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Kunnanhallitus

Kokousaika: Tiistai 17.04.2018 kello 14.15 — 16.50

Kokouspaikka: Kunnanhallituksen kokoushuone

Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet:

L1 Rauhala Rami pj. E Känsälä Pasi

Hannula Ahti 1. vpj. Rahkonen Pirjo
Kangas Terhi 2. vpj. j Haikara Hanna
Ahola Ari 3 vpj. E Rieskaniemi Kimmo
Honkala Kari Kariniemi Anne

Huovari Piritta E Pelkonen Teemu

J Koski Jenny jj Myllyoja Jarkko
Korkeakangas Tapani E Jokitalo Jukka
Ruuttula Merja EJ Luomala Elisa

Muut saapuvilla olleet: Toivola Antti kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Linna Jukka kunnanvaltuuston 1 .varapuheenjohtaja

LJ Jussila Mauno kunnanvaltuuston 2.varapuheenjohtaja
Korhonen Eero kunnanvaltuuston 3.varapuheenjohtaja

W Salminen Hanna vt. kunnanjohtaja
Korkeakangas Marja kunnankamreeri, paikalla klo 15,28-15.42 § 66ja 16.12-16.26 § 71

Heickell Mikko Sievin teollisuuspuisto Oy:n tj., paikalla klo 16.12-16.26 § 71

Hankonen Paavo tekninen johtaja, paikalla klo 14.17-14.38 ja 14.51-14.5863

Pöllä Päivi arkistosihteeri, pöytäkirjanpitäjä

tsuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätäsvaltaiseksi.
sekä päätöksentekotapa: Kaikki asiat kasiteltiin varsinaisessa kokouksessa.

Käsitellyt asiat: Pykälät: 61 — 71 Sivut: 1 — 20

Pöytäkirjan tarkastajat: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ari Ahola ja Kari Honkala sekä varalle Piritta Huovari.

Pöytäkirjan allekirjoitus ja
varmennus:

Rami Rauhala Päivi Pöllä
puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus: Sievin kun nantoimistossa 23.04.2018
Pöytäkirja on tarkastettu ja 2

PöytäkirJankäsittelyhdet
on samalla varustettu nimi- Ari Ahola Kari Honkala
kirjaimillamme.

Pöytäkirjan Päytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa !
nähtävänäpito: ‘tiistairra-244.2018.

/

Man Yrttikoski
toimistosihteeri
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toimitettu 12.4.2018

Kunnanhallitus

Aika: Tiistaina 17.04.2018 kello 14.15

Paikka: Kunnanhallituksen kokoushuone Kit 1, vi kokouslttwneessa klo 14.00

Päätöksentekotapa: Varsinainen kokous

Kokouksen alussa tekninen johtaja Paavo Hankonen kertoi Sievitalo Oy:n tilojen rakennusprojektin ote

nemisestä, Asemakylän pohjavesiluokitus-asiasta ja Alatalon alueen kehittämisestä ( 63).

Käsiteltävät asiat:

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Pöytäkirjan tarkastajien valinta.
Sivut

61 § Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän perussopimuksen muuttaminen 3

62 § Katja Jylkän eropyyntö luottamustehtävistä (varavait., koulu- ja vapaa-aikaltk jäsen, keskusvaali- ja
tarkastusltk varajäsen, K-P koulutusyht.valt, varajäsen) 4

63 § Alatalon alueen korttelin 18 kehittämishanke (määräraha kilpailutukseen) 5

64 § Maakuntaviesti 2021 - järjestelytoimikunnan perustaminen 7

65 § Jorma Kultalan rahaston tuoton käyttö vuonna 2018 8

66 § Matti Saviluoto rahaston tuoton käyttö vuonna 2018 9

67 § Eläkeuudistusta ja työhyvinvointia koskevaan sisäiseen koulutukseen osallistujat 10

68 § Lausunto Metsähallituksen Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan luonnonvarasuunnitelmasta 11

69 § Lautakuntien pöytäkirjat 12

70 § Tiedoksiantoasiat 13

Lisäasia:
71 § Takaussitoumuksen antaminen Jokilaaksojen Kuituverkko-osuuskunnalle/Takauspäätöksen

täytäntöönpano 14

1 nfo t:

- (eI&stöt(e 18.4.2018 t(o 09.30 (unnanjofitajan /uone)
- toimistoit(e 18.4.2018 tCo 13.15 (unnantaton ruoQa(a)

Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus,

nähtävänäpito: julkaistaan yleisessä tietoverkossa tiistaina 24.4.2018.

RAMI RAUHALA Hanna Salminen
puheenjohtaja, mtty vt. kunnanjohtaja
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Kunnanhallitus 17.042018

Dnro KH:41 /0004.01/2018

61 § KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

Kunnanhallitus 17.04.2018 61

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän hallitus hyväksyi kokouksessaan 3.4.2018 § 34 ehdotuksen

uudeksi perussopimukseksi ja lähetti sen jäsen- ja sopimuskuntiin käsiteltäväksi,

Oheismateriaalina ote yhtymähallituksen pöytäkirjasta 3.4.2018 § 34 sekä vuonna 2009 hyväksytty

perussopimus ja ehdotus uudeksi perussopimukseksi (samassa asiakirjassa).

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto päättää hyväksyä eh

dotuksen uudeksi perussopimukseksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Lisätietoja: vt. kunnanjohtaja Hanna Salminen, p. 044 4883 201
hanna.salminen@sievi.fi

Päytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi:
Sievin kunnanvirastossa 1.2018

Pöytäkirjanpitäjä

/ Päivi Pöllä

/ t”— L” arkistosihteeri
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Kunnanhallitus 17.04.2018

Dnro KH:39 100.0001/2018

62 § KAIJA JYLKÄN EROPYYNTÖ LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ (VARAVALT., KOULU- JA VAPAA
AIKALTK JÄSEN, KESKUSVAALI- JA TARKASTUSLTK VARAJÄSEN, K-P KOULU
TUSYHT.VALT. VARAJÄSEN)

Kunnanhallitus 17.04.2018 62

Kunnanvaltuuston varajäsen Katja Jylkkä on 4.4.2018 saapuneella kirjeellään pyytänyt eroa kaikis
ta luottamustehtävistään tulevan paikkakunnalta poismuuton vuoksi, Valtuuston varajäsenyyden li
säksi Katja Jylkkä on koululautakunnan ja vapaa-aikalautakunnan jäsen, keskusvaalilautakunnan

ja tarkastuslautakunnan varajäsen sekä Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän valtuuston varajäsen.

Kuntalain (410/2015) 71 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö, jonka
kotikunta kyseinen kunta on.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päät
tää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.

Kuntalain 17 § mukaan jos valtuutettu on vapautettu toimestaan, valtuuston puheenjohtaja kutsuu
hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan jär
jestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun.

Vaalilain (714/1998) 93 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan
pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntalain 17 § mukaisesti, jos valtuuston toimikau

den aikana varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi.

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se

a. myöntää Katja Jylkälle eron varavaltuutetun tehtävästä ja että päätös pannaan täytäntöön heti

b. toteaa, että Perussuomalaiset rp:n varavaltuutettujen määrä on jo ollut vajaa, joten pyyntöä uu
sien varavaltuutettujen määräämiseksi ei voi tehdä
c. valitsee uudet luottamushenkilöt Katja Jylkän tilalle muihin em. luottamustoimiin.

Vt. kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus kokouksessa: Kunnanhallitus päättää esittää vaI

tuustolle, että se

a. myöntää Katja Jylkälle eron kaikista luollamustehtävistä ja että päätös pannaan täytäntöön heti

b. toteaa, että Perussuomalaiset rp:n varavaltuutettujen määrä on jo ollut vajaa, joten pyyntöä uu

sien varavaltuutettujen määräämiseksi ei voi tehdä
c. valitsee uudet luottamushenkilöt Katja Jylkän tilalle muihin em. luottamustoimiin.

Päätös: Hyväksyttiin.

Lisätietoja: vt. kunnanjohtaja Hanna Salminen, p. 044 4883 201
hanna.salminen@sievi.fi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi:
Sievin kunnanvirastossa 1.2018

Pöytäkirjanpitäjä

Päivi PöHä

z arkistosihteeri
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Kunnanhallitus 17M4.2018

Dnro KH:75 /10.03.02/2017

63 § ALATALON ALUEEN KORTTELIN 18 KEHITTÄMISHANKE (MÄÄRÄRAHA KILPAILUTUK
SEEN)

Kunnanhallitus 17,04.2018 § 63

Sievin kunnan yhtenä tavoitteena on luoda Alatalon alueesta kuntataajamaan entistä elinvoimai
sempi kohtaamispaikka. Tavoitteeseen pääsemiseksi alueelle on suunniteltu laadukasta julkisten
ja yksityisten palvelujen keskittymää. Kaupan palvelujen kehittymisen ja yhdyskuntatakenteen tii
vistymisen kannalta Alatalon hanke on hyvin keskeinen kuntakeskuksen kehittämisen kannalta.
Hanke lisää merkittävästi kuntakeskuksen vetovoimaa. Alueelle on hyvät liikenneyhteydet valtatiel
tä liittymineen.

Alatalon alueelle on suunniteltu kehittämishanketta, jossa kortteliin on sijoittumassa hyvinvointikes
kus ja liikekeskus. Hanketta on aikaisemmin käsitelty Kv 31.5.2017 § 34, jolloin on ollut lähtökoh
tana koko hankkeen osalta, että se toteutettaisiin kunnan vetämänä hankkeena.

Kunnanvaltuuston päätöksen jälkeen on tullut esille yksityisten toimijoiden mielenkiintoa liikekes
kus- ja hyvinvointikeskushankkeen kehittämiseen.

Hyvinvointikeskus on julkiseen hankintaan kuuluvaa osaa hankkeesta, joka tulisi kunnalle vuokrat-
tavaksi tilaksi. Liikekeskuksen tilat tulisivat yksityiseen omistukseen/vuokrattavaksi eri toimijoille.
Alueen edelleen kehittämisessä ollaan päätymässä ratkaisuun, jossa hyvinvointikeskus toteutuisi
erillisenä kiinteistönä omalle tontille. Näin ollen tulee se hankintalain mukaan julkisesti kilpailuttaa.
Liiketilat tulisivat omalle tontille yksityiseen käyttöön ja ovat merkittävä osa korttelialueen kehittä
mistä ja kilpailutuksessa pyydettäisiin kehittämisideaa liiketontin kehittämisestä.

Hankkeen kilpailutus olisi tarkoitus järjestää ns. neuvottelumenettelynä. Kilpailutusasiakirjat julkais
taan julkisten hankintojen ilmoituskanavassa (Hilma).

Kilpailutuksen asiakirjojen laatimiseen ja toteuttamiseen tarvitaan kuluvan vuoden talousarvioon
määräraha, jonka suuruudeksi on arvioitu 16 000 €.

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle 16.000 euron
määrärahan varaamista kilpailutuksen järjestämiseksi.

Ari Ahola esitti asian jättämistä pöydälle. Jenny Koski kannatti esitystä. Suoritettiin kädennostoää
nestys vt. kunnanjohtajan päätösehdotuksen ja Ari Aholan esityksen välillä.

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotusta kannattivat Rami Rauhala, Ahti Hannula, Kari Honkala, Piritta
Huovari, Tapani Korkeakangas, Merja Ruuttula ja Hanna Haikara. Ari Aholan esitystä kannattivat
Ari Ahola ja Jenny Koski, joten kunnanhallitus päätti äänin 7-2 jatkaa asian käsittelyä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi:
Sievi n kunnanvirastossa /.2018

Pöytäkirjanpitäjä

Päivi Pöllä
arkistosihteeri
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Kunnanhallitus 17.042018

Päätös: Hyväksyttiin.

Asiantuntijana kuultiin tekninen johtaja Paavo Hankosta.

Lisätiedot: tekninen johtaja Paavo Hankonen, 044 4883 262
paavohankonen@sievi.fi

Päytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi:
Sievin kunnanvirastossa 1.2018

Pöytäkirjanpitäjä

Päivi Pöllä

_______________

arkistosihteeri
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Kunnanhallitus 17.04.2018

Dnro VA:8 /12.04.00/2018

64 § MAAKUNIAVIESTI 2021 - JÄRJESTELYTOIMIKUNNAN PERUSTAMINEN

Vaiaa-aikalautakunta 22.3.2018 11

Keski-Pohjanmaan Maakuntaviestiä on hiihdetty nykymuodossaan vuodesta 1952 lähtien. Ensim
mäiset maakuntaviestit on hiihdetty alueella jo 1920-luvulla, Sievissä maakuntaviesti on järjestetty
edellisen kerran vuonna 2001.

Keski-Pohjanmaan Maakuntaviestin taustaorganisaatio on Keski-Pohjanmaan liitto. Maakuntaliitto
on nimennyt maakuntaviestityöryhmän, jonka tehtävänä on toimia viestin kehittäjänä, sääntöjen
laatijana, järjestelyoikeuksien myöntäjänä ja tuomarineuvostona.

Maakuntaviestityöryhmä tiedusteli vuonna 2014 Sievin kiinnostusta järjestää hiihdon maakunta-
viesti vuorollaan. Yhteistyökumppaneiden kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen maakuntaviesti
työryhmälle vastattiin, että Sievi on halukas ottamaan järjestämisvastuun vuoden 2021 Keski-
Pohjanmaan maakuntaviestistä (Kh 19.1.2015 § 28). Maakuntaviestityöryhmä päätti kokoukses
saan 11 .5.2015, että vuoden 2021 maakuntaviesti järjestetään Sievissä,

Onnistuneen tapahtuman aikaansaamiseksi käytännön valmistelut on aloitettava mahdollisimman
pian. Tapahtuman järjestelyiden organisoimiseksi on tärkeää perustaa asiantunteva järjestelytoimi
kunta. Järjestelytoimikunta tulee tekemään tiiviistä yhteistyötä maakuntaviestityöryhmän kanssa.

Vapaa-aikasihteerin päätösehdotus: Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se pe
rustaa järjestelytoimikunnan Sievissä vuonna 2021 järjestettävää hiihdon maakuntaviestiä varten.

Päätös: Hyväksyttiin.

Kunnanhallitus 17.04.2018 § 64

Päätös: Hyväksyttiin ja järjestelytoimikuntaan nimettiin (suluissa alustavasti työryhmä, jonka
vastuuhenkilöksi ajateltu):

Kari Koivisto puheenjohtaja
Kirsi Paaso jäsen (kilpailutyöryhmä)
Eija Kangasoja jäsen (ravintolatyötyhmä)
Merja Haavisto jäsen (taloustyöryhmä)
Hannu Kopola jäsen (ratatyöryhmä)
Man Yrttikoski jäsen (kisakansliatyöryhmä)
Jarkko Kivioja jäsen (tekninen työryhmä)
Outi Santavuori sihteeri

Vapaa-aikalautakunta valtuutetaan päättämään järjestelytoimikunnan sisäisestä työnjaosta ja työ-
ryhmien nimistä.

Lisätietoja: vapaa-aikasihteeri Outi Santavuori, p. 044 4883 310
outi.santavuori@sievi.fi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi:
Sievin kunnanvirastossa 1.2018

Pöytäkirjanpitäjä

_/ / 1 Paivi Pöllä
L/i’ t,% arkistosihteeri
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Kunnanhallitus 17.04.2018

Dnro KH:42 /02,0505/2018

65 § JORMA KULTALAN RAHASTON TUOTON KÄYTTÖ VUONNA 2018

KunnanhaNitus 17.04.2018 65

Sievin kunnanvaltuusto on kokouksessaan 22.9201 1 § 48 hyväksynyt Jorma Kultalan rahaston
säännöt, jonka mukaan rahaston varoista jaetaan vuosittain stipendejä kunnanhallituksen päättä
mä määrä. Rahaston tarkoituksena on testamentin mukaisesti nuorten (12—30 -vuotiaiden) urheili
joiden kannustaminen, urheilun ja heidän opiskelunsa edistäminen.

Pääsääntöisesti vuosittain jaetaan enintään elinkustannusindeksillä oikaistu tuotto-osuus.
Elinkustannusindeksin muutos ajalla 1/2017 -12/2017 oli 1,1 %.

Esityslistan oheismateriaalina on rahaston tuloslaskelma, joka näyttää tilikauden tulokseksi
3472,31 euroa. Tulos sisältää edellisenä vuonna myönnetyt stipendit 4000 €.

Tulos oikaistuna edellisen vuoden stipendien määrällä on 7 472,31 €. Indeksillä oikaistuksi tulok
seksi jää 7390,11 €.

Edellisinä vuosina tuottoa on jaettu stipendejä seuraavasti:

maksuvuosi €
2010 2.400
2011 3.100
2012 3.100
2013 2.900
2014 3.150
2015 3.450
2016 3.000
2017 4.000

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää rahaston tuloksesta jaettavaksi sti
pendeinä 3500 €.

Päätös: Hyväksyttiin.

Lisätietoja: kunnankamreeri Marja Korkeakangas, 044 4883 202
marja.korkeakangas@sievi.fl

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi:
Sievin kunnanvirastossa 8

Pöytäkirjanpitäjä

Päivi Pöllä

( J arkistosihteeri
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Kunnanhallitus 17.04.2018

Dnro KH:43 /02.05.05/2018

66 § MATTI SAVILUOTO RAHASTON TUOTON KÄYTTÖ VUONNA 2018

Kunnanhallitus 17.04.2018 66

Matti Saviluodolta testamentilla saatu omaisuus liitettiin kunnan taseeseen erillisrahastona
1 .8.2011 Matti Saviluoto -nimeä kantavan rahaston säännöt on hyväksytty kunnanvaltuustossa
22.9.2011 § 47. Sääntöjen mukaan rahastojen vuosittaisesta tuotosta voidaan jakaa kunnanhalli
tuksen päättämä määrä stipendejä tai käyttää tuottoa muuhun nuorison musiikin- ja urheiluharras
tustoiminnan tukemiseen.

Pääsääntöisesti vuosittain tulisi jakaa enintään elinkustannusindeksiNä oikaistu tuotto-osuus. Elin
kustannusindeksin muutos 1/2017—12/2017 oli 1,1 %. Syksyllä 2016 rahaston tuloksesta jaettiin
aikaisempien vuosien ylijäämien perusteella ensimmäisen kerran stipendejä 9.998 eurolla, samoin
juhlavuonna 2017 kunnanhallituksen päätöksellä jaettiin stipendeinä 30.000 €.

Vuonna 2017 rahaston tilinpäätös näyttää ylijäämää 826,18€, mutta tulos sisältää maksettuja sti
pendejä yhteensä 30.000€. Tulos oikaistuna edellisen vuoden stipendien määrällä on 30 826,18€.
lndeksillä oikaistuksi tulokseksi jää 30 487,09 €. Tulos muodostuu lähinnä osakkeiden myynti
tuotoista. Edellisiltä tilikausilta taseessa on ylijäämää 52 178,40 €. Kertynyt ylijäämä on pääosin
kiinteistöjen myynnistä saatua myyntivoittoa sekä jonkin verran korkotuottoja.

Rahaston tuoton jakamisesta päätetään nyt määrä, jonka rahaston toimikunta jakaa nuorison mu
siikin- tai urheiluharrastustoiminnan tukemiseen joko stipendeinä tai muuten. Rahaston tulos olisi
jäänyt ilman osakkeiden myyntejä melko vaatimattomaksi. Vuonna 2018 toimikunnan käyttöön ja
ettavaksi stipendeinä tai muulla tavoin nuorten urheilu- ja musiikkiharrastustoiminnan tukemiseen
esitetään nyt 10 000 €.

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa Matti Saviluoto rahaston toimi-
kunnalle valtuuden jakaa 10.000€ rahaston edellisen vuoden tuloksesta rahaston sääntöjen mu
kaiseen käyttötarkoitukseen.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti antaa Matti Saviluoto rahaston toimikunnalle vaI
tuuden jakaa 8 000 euroa rahaston edellisen vuoden tuloksesta rahaston sääntöjen
mukaiseen käyttötarkoitukseen.

Asiantuntijana kuultiin kunnankamreeri Marja Korkeakangasta.

Lisätietoja: kunnankamreeri Marja Korkeakangas, 044 4883 202
marjakorkeakangas@sievi.ti

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 0tteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi:
Sievin kunnanvirastossa 1.2018

Pöytäkirjanpitäjä

Päivi PölIä
(/) arkistosihteeri
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Kunnanhallitus 17.04.2018

Dnro KH:44 101.03.0012018

67 § ELÄKEUUDISTUSTA JA TYÖHYVINVOINTIA KOSKEVAAN SISÄISEEN KOULUTUKSEEN
OSALLISTUJAT

Kunnanhallitus 17.04,2018 § 67

Osana henkilöstötyötä Sievin kunta järjestää johdolle ja esimiehille koulutuksen eläkeuudistuksesta
ja henkilöstön työkyvystä 16.5.2018. Kuntien eläkevakuutuksen (Keva) edustaja esittelee eläkeuu
distusta ja Kevan muita palveluja kunnille ja työterveyslääkäri puhuu työkykyyn vaikuttavista teki
jöistä.

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että luottamushenkilöistä osallistu
mismahdollisuus tilaisuuteen hallintosäännön mukaisin palkkioin ja korvauksin on valtuuston pu
heenjohtajistolla, kunnanhallituksen varsinaisilla jäsenillä ja yhteistyökomitea/työsuojelutoimi
kunnalla.

Päätös: Hyväksyttiin.

Lisätietoja: vt. kunnanjohtaja Hanna Salminen, p. 044 4883 201
hanna.salminen@sievi.fi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Otteen pöytäkirJasta todistaa oikeaksi:
Sievin kunnanvirastossa •1,,,.2018

Pöytäkirjanpitäjä

/ Päivi Pöllä
arkistosihteeri
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Kunnanhallitus 17.04.2018

Dnro KH:38 /000400/2018

68 § LAUSUNTO METSÄHALLITUKSEN KESKI- JA POHJOIS-POHJANMAAN LUONNONVARA
SUUNNITELMASTA

Kunnanhallitus 17.04.2018 § 68

Metsähallitus on laatinut luonnonvarasuunnitelman Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa si
jaitseville valtion maille ja vesille vuosille 2018-2023 ja pyytää luonnoksesta lausuntoa 23.4.2018
klo 9 mennessä. Luonnonvarasuunnitelma muodostaa puitteet paikallisesti toteutellaville toimille
valtion maa- ja vesialueilla. Suunnitelma vahvistetaan Metsähallituksen hallituksessa.

Oheismateriaalina Metsähallituksen lausuntopyyntö 28.3.2018 liitteineen sekä lausuntoluonnos.

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa oheismateriaalin mukaisen
lausunnon.

Päätös: Hyväksyttiin. Lausunto pöytäkirjan liitteenä nro 1.

Lisätietoja: vt. kunnanjohtaja Hanna Salminen, p. 044 4883 201,
hanna.salminen@sievi.fi

vapaa-aikasihteeri Outi Santavuori, p. 044 4883 310
outi.santavuori@sievi.fi

tekninen johtaja Paavo Hankonen, p. 044 4883 262
paavo.hankonen@sievi.fi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi:
Sievin kunnanvirastossa 1.2018

Pöytäkirjanpitäjä

______

teeri
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Dnro KH:9 /00.02.01/2018

69 § LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT

Kunnanhallitus 17.04.2018 69

Tekninen lautakunta 2/2018 22.03.2018
Vapaa-aikalautakunta 1/2018 22,01.2018
Vapaa-aikalautakunta 2/2018 22.03.2018
Ympäristölautakunta 2/2018 21.03.2018

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee edellä mainitun pöytäkirjat tiedok
seen ja päättää, ettei niiden ottokelpoisia päätöksiä oteta kuntalain 92 §:n perusteella kunnanhalli
tu ksen käsiteltäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi:
Sievin kunnanvirastossa 1.2018

Pöytäkirjanpitäjä

Päivi Pöllä

_______________

arkistosihteeri
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70 § TIEDOKSIANTOASIAT

Kunnanhallitus 1704.2018 70

1. Valtioneuvosto, 29.03.2018: Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista voi
maan 1.4,2018,

2. Valtiovarainministeriö, 13.04.2018: Lausuntopyyntö maakuntien digi-yhtenäis(ohjaus)politiikasta ja sen
toimeenpanosuunnitelmasta vuosille 2018-2022.

3. Valtiokonttori, 02.04.201 8: Ilmoitus takaajalle velallisen maksuviivästyksestä.
4. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, 12.04.2018: Valittajien vastaselitys sekä kaksi lausuntoa tiedoksi

(Valitus Sievin kunnanhallituksen päätöksestä 30.10.2017 § 226).
5. Pohjois-Pohjanmaan liitto, 28.03.201 8: Ote maakuntahallituksen 19.3.2018 kokouksen pöytäkirjasta §

54 — Sievin Jakolanpellon kaavatiet /EAKR.
6. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 12.04.201 8: Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun tienpidon ja liikenteen

suunnitelma 2018 -2022 (ELY-keskus ottaa vastaan palautetta suunnitelmasta).
7. Keski-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys ry. ja Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto, 16.04.2018: toimin

takertomus 2017.

8. Raahen kaupunki, 23.03.2018: Henkilöstömitoituksen yhteiskilpailutus.
9. Pöytäkirjajäljennökset:

Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä yhtymähallitus 4/2018 03.04.2018
Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitus 3/2018 19.03.2018
Ylivieskan kaupunki, Jokilaaksojen jätelautakunta 2/2018 26.03.2018
Ylivieskan kaupunki, Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 1/2018 20.02.2018

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä edellä mainitut asiakirjat
tietoonsa saatetuiksi.

Päätös: Hyväksyttiin. Lisäksi päätettiin antaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle palau
tetta tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta (kohta 6).

Päytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi:
Sievrn kunnanvirastossa 1.2018

Pöytäkirjanpitäjä

/ Päivi Pöllä

_______________

arkistosihteeri
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Dnro KH:109 /02.0506/2017

71 § TAKAUSSITOUMUKSEN ANTAMINEN JOKILAAKSOJEN KUITUVERKKO
OSUUSKUNNALLEITAKAUSPÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Kunnanhallitus 15.2.2016 22

Kunnanvaltuuston päätöksellä (kvalt 28.1.2016, § 5) Sievin kunta on päättänyt ottaa valokuituver
kon rakentamisen ja ylläpitämisen tehtäväkseen kuntalain (410/2015) 7 §:n antaman itsehallinnon
nojalla. Tätä varten valtuusto samalla päätti olla perustamassa Jokilaaksojen Kuituverkko
osuuskuntaa,

Valokuituhankkeen voidaan katsoa kuuluvan kunnan toimialaan, koska kyse on tietoyhteiskuntaan
kuuluvan, kaikille tarjolla olevan, perusinfrastruktuurin rakentamisesta. Hanke on erityisen tärkeä
haja-asutusalueiden tietoliikenneyhteyksien kannalta ja se tähtää kansalaisten ja yritysten tasa
arvoisuuteen asuin- tai sijaintipaikasta riippumatta. Sen avulla kunnat voivat toteuttaa tehtäväk
seen ottamansa palvelun tarjoamisen kaikille tasapuolisesti.

Tietoyhteiskunnassa laajakaistapalvelujen saatavuuden tarjoamisen katsotaan olevan teollisu usyh
teiskunnan viemäröintiin rinnastuvaa perusinfrastruktuurin rakentamista (komission tiedonanto
2009/0 235/04). Tämän lisäksi kyseessä on kunnalliseksi palveluksi otetun tehtävän järjestäminen
yhteistyössä toisten alueen kuntien kanssa, Näillä perusteilla kunnanvaltuusto toteaa samalla, että
takaus täyttää työ- ja elinkeinoministeriön julkaiseman de minimis -tukioppaan mukaiset ei-
taloudellisen toiminnan tunnusmerkit, jolloin valtiontukisäännöksiä ei tule soveltaa.

Myös EU on lähtökohtaisesti tukenut laajakaistarakentamista, erityisesti maaseudulla ja alueilla,
joissa laajakaistan saatavuus on alhainen. Komission näkemyksen mukaan myös valtion tueksi
laskettavaa tukea voidaan antaa silloin, kun sen avulla voidaan saavuttaa yhteisen edun mukaisia
tavoitteita, korjata markkinahäiriöitä, parantaa markkinoiden tehokasta toimintaa sekä tehostaa kil
pailukykyä. Erityisesti laajakaista-alalla tuella voidaan estää digitaalista kahtiajakautumista, toteaa
komissio tiedonannossaan.

Tiedonannossaan komissio on määritellyt myös tilanteen, jossa julkisilla varoilla voidaan tukea laa
jakaistarakentamista ja palvelun tarjoamista, vaikka tuki luettaisiinkin SEUT 107 ja 108 artiklojen
mukaiseksi valtiontueksi, Tärkein edellytys tiedonannon mukaan on ollut, etteivät yksityiset toimijat
ole pystyneet tai eivät lähitulevaisuudessa pysty tarjoamaan alueelle riittävää laajakaistapeittoa
kaikille kansalaisille. Muita edellytyksiä ovat olleet palvelun yleishyödyllisyys, yleispalveluvelvoite,
avoimuus kaikille sekä tukimäärän minimoiminen julkisella kilpailutuksella kannattavat ja kannat
tamattomat alueet eritellen.

Nyt rakentamisen kohteena olevan alueen kannattavat ja kannattamattomat alueet on määritelty
Viestintäviraston toimesta puolueettomasti. Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliitto on järjestänyt osa
na Laajakaista kaikille -hanketta kilpailutuksen kaikille toimijoille eikä kiinnostusta verkon rakenta
miseen ja tuen hakemiseen Jokilaaksojen alueella ole ollut, eikä markkinaehtoista palvelutarjontaa
ole syntynyt. Siten valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisen palvelun tarjoamisen kehittymisen
kuntalaisille ei voida katsoa toteutuneen hyväksyttävästi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi:
Sevin kunnanvirastossa 1.2018

Pöytäkirjanpitäjä

Päivi Pöllä
‘-‘‘ LJ arkistosihteeri
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Myös kuntalain (410/2015) 129 §:n perusteella takauksen myöntäminen Jokilaaksojen Kuituverkko
osuuskunnalle on mahdollinen, sillä säännöksen toisen momentin mukaan kunta voi myöntää ta
kauksen tai muun vakuuden, mikäli tuettava yritys/yhteisö kuuluu kuntakonserniin tai on kuntien tai
kuntien ja valtion yhteisessä määräysvallassa. Jokilaaksojen Kuituverkko-osuuskunta on itsenäi
nen oikeushenkilö, jossa määräysvalta on osuuskunnan jäsenkunnilla/-kaupungeilla,

Kuntalain 129.1 §:n mukaan takaus ei myöskään saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa
säädetyistä tehtävistä, takausta ei saa myöntää, mikäli siihen liittyy merkittävä taloudellinen riski ja
kunnan edut tulee turvata riittävin vastavakuuksin. Jokilaaksojen Kuituverkko-osuuskunnan kohdal
la takaus ei vaaranna kunnan kykyä hoitaa tehtäviään, vaan päinvastoin jopa helpottaa palvelujen
tarjoamista turvallisten ja nopeiden yhteyksien kautta. Lisäksi vastavakuutena annettava yrityskiin
nitys kunnan alueen kuituverkkoliiketoimintaan täyttää kuntalain asettamat edellytykset riittävien
vastavakuuksien asettamisesta. Näillä perusteilla jäsenkunnat/-kaupungit voivat antaa osuuskun
nalle omavelkaisen takauksen siten, että jokainen osuuskunnan jäsenkunta/-kaupunki takaa vain
omalle alueelleen raken nettavan valokuituverkon rakentamiseen otettavaa lainaa ja vastavakuu
deksi voidaan asettaa kunnan/kaupungin alueelle rakennettava valokuituverkko.

Jokilaaksojen kuituverkon rakentaminen 201 6—2018 —raportin julkaisemisen jälkeen on havaittu,
että raportin taulukossa sivuilla 6—7 olevat vakituisten asuntojen lukumäärät ovat osin virheellisiä,
minkä vuoksi kaikki kyseisessä taulukossa olevat luvut on tarkistettu, Myös runkoverkon kustan
nusarvio on tarkentunut: tarkennetussa kustannusarviossa runkoverkon rakentamiskulut ovat
11,00 €/metri (ALV 0 %), kun aiemmassa kustannusarviossa ne olivat 13,00 €/metri (ALV 0 %).

Tältä pohjalta kustannukset on laskettu uudestaan. Tarkentuneessa Sievin kunnan kustannuslas
kelmassa runkoverkon rakentamiskustannuksiin ei ole sisällytetty valtion laajakaistatukea eikä sen
edellyttämää Sievin kunnan avustusosuutta (22 %) rakentamiskustannuksiin.

Esitettävän takauksen enimmäismäärä on 4.247.674 euroa, jolla mahdollistetaan valokuituverkon
rakentaminen Sievin kunnan alueelle siten, että sen kattavuus on 80 % vakituisista asunnoista ja
20 ¾ vapaa-ajanasunnoista. Takaussitoumus kohdennetaan yhteen tai useampaan vuosina 2016—
2017 nostettavaan lainaan (esim. 2+49+49 ¾) kunnan verkkoinvestoinnin toteuttamiseksi

Takaussitoumuksen kesto: 20 vuotta
Lyhennysohjelma: 1+19 vuotta (ensimmäinen vuosi lyhennysvapaa)

Laina-aika (20 vuotta) voi muodostua ketjutetuista lyhytaikaisemmista lainoista siten, että laina-
aikainen toteutuma noudattaa yllä mainittua lyhennysohjelmaa (1+19 vuotta).

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että
1. Kunnanvaltuusto päättää antaa Jokilaaksojen Kuituverkko-osuuskunnalle 20 vuoden pituisen ta
kaussitoumuksen em. ehdoin yhteensä enintään 4.247.674 euron lainoille.
2. Osuuskunnan edellytetään pyytävän vähintään kolme eri lainatarjousta.
3. Sievin kunta edellyttää, että Jokilaaksojen Kuituverkko-osuuskunta hakee yrityskiinnityksen Sie
ym kunnan alueelle rakennettavaan tietoliikenneverkkoon ja sen hallintaa luovuttamatta antaa
panttivelkakirjan 4.247.674 euron määrästä vastavakuutena kunnalle.
4. Kunnanhallitus oikeutetaan tämän päätöksen täytäntöönpanona hyväksymään valtuuston myön
tämän takauksen rajoissa kilpailutettujen lainojen lainaehdot sekä antamaan Jokilaaksojen Kuitu
verkko-osuuskunnalle luvan lainannostoon takausehtojen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi:
Sievin kunnanvirastossa /.2018

Pöytäkirjanpitäjä

Päivi
PöHäarkistosihteeri
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Päätös: Hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto 25022016 § 12

Päätös: Hyväksyttiin

Kunnanhallitus 20.02.2018 30

Sievin kunta on (kv 28.1.2016 § 5) päättänyt osallistua Jokilaaksojen Kuituverkko-osuuskunnan pe
rustamiseen vastatakseen nykyajan tietoliikenneinfrastru ktu u rin vaatimuksiin ja tarjotakseen kunta
laisille mahdollisuuden nopeaan laajakaistayhteyteen.

Tämän vuoksi kunta on arvioinut kuntalain 129 §:n määräyksiä kunnan mahdollisuudesta takauk
sen antamiseen ja päättänyt antaa osuuskunnalle yllä olevan takaumussitoumuksen. Päätöksen
oheismateriaalina olleen perustamissopimuksen luonnoksen mukaan osuuskunnan perustajajäse
niä ovat viisi alueen kuntaa. Osuuskunnan jäseniä tällä hetkellä ovat Sievin ja Merijärven kunnat,

Jokilaaksojen Kuituverkko-osuuskunta on valmistellut yhteisösääntöjen päivityksen. Sääntöihin on
lisätty määräykset mahdollisesta ylimääräisen maksun perimisestä jäseniltä ja menettelystä
osuuskunnan purkautuessa. Päätöksenteon demokratiaa lisätään laajentamalla osuuskunnan halli
tus vähintään nelijäseniseksi ja määräämällä hallitusjäsenet valittavan osuuskunnan kunta
/kaupunkijäsenten keskuudestaan ehdolle nimeämistä henkilöistä. Erillistä käyttäjäosuuskuntaa ei
perusteta.

Jokilaaksojen Kuituverkko-osuuskunnan hallitus antaa kunnanhallitukselle ja valtuustolle osuus-
kunnan ajankohtaiskatsauksen.

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se merkitsee
osuuskunnan ajankohtaiskatsauksen tiedokseen.

Jukka Linna poistui kokouksesta ajankohtaiskatsauksen annettuaan ennen keskustelun alkamista
kello 16.57.

Mikko Heickell saapui kokoukseen klo 17.05.

Antti Toivola poistui kokouksesta klo 17.53 — 18.01 väliseksi ajaksi.

Eero Korhonen poistui kokouksesta klo 17.53.

Ari Ahola esitti asian pöydälle jättämistä. Esitystä ei kannatettu.

Päätös: Hyväksyttiin.

Ari Ahola poistui kokouksesta tämän pykälän jälkeen kello 18.10.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi:
Sievrn kunnanvirastossa 1.2018

Pöytäkirjanpitäjä

4

Päivi Pöllä

_______________

arkistosi hteeri
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Kunnanvaltuusto 26.022018 § 10

Jukka Linna Jokilaaksojen Kuituverkko-osuuskunnan hallituksen jäsenenä antoi osuuskunnan
ajankohtaiskatsauksen. Katsauksen jälkeen Jukka Linna ilmoitti olevansa esteellinen eikä hän
osallistunut päätöksentekoon.

Ari Ahola teki esityksen, että annetun takauksen ehdoksi asetetaan 60 %:n liittymätiheys
asunnoista. Kimmo Rieskaniemi kannatti esitystä.

Ahti Hannula esitti neuvottelutaukoa. Kokous keskeytettiin klo 20.15—20.36.

Tauon jälkeen puheenjohtaja totesi, että tiedoksiantoasiaan ei voi tehdä muutoksia.
Muutosesityksen voi halutessaan tehdä kokouksen kohdassa muut mahdollisesti esille tulevat ja
kiireellisiksi julistettavat asiat.

Kimmo Rieskaniemi esitti asian (tiedoksianto) pöydälle jättämistä. Esitystä ei kannatettu.

Päätös: Ajankohtaiskatsaus merkittiin tiedoksi.

Kunnanhallitus 17.04.2018 71

Jokilaaksojen Kuituverkko-osuuskunta on päättänyt hakea Sievin kunnalta takauspäätöksen täy
täntöön panoa 3,0 milj, euron suuruisena, jotta varsinainen kuituverkon rakentaminen voidaan Sie
vissä aloittaa.

Kunnanhallitus on käsitellyt takauspäätöksen täytäntöön panoa aikaisemmin kokouksessaan
4.9.2017 § 189, jolloin Jokilaaksojen Kuituverkko-osuuskunta pyysi takauspäätöksen täytäntöön
panoa aiemmin esitettyä määrää pienempänä eli 2,7 milj. euron suuruisena. Asia jäi silloin kuiten
kin pöydälle, koska ELY-keskuksen lopullinen tukipäätös ei ollut vielä saapunut. Kunnallitus päätti
silloin myös, että sen estämättä voitaisiin käynnistää Sievi II -hankealueen suunnittelu ja rahoituk
sen hakeminen.

Jokilaaksojen Kuituverkko-osuuskunnan yhteisösäännöt on nyt päivitetty ja Pohjois-Pohjanmaan
ELY-keskukselta on saatu päätös maaseudun investointituesta Sievi 1 — hankealueelle
(1.103.656,00 €). Jokilaaksojen Kuituverkko-osuuskunta on valittu Sievi II -hankealueen hankkeen
toteuttajaksi Viestintäviraston Nopea laajakaista tuen ehtojen mukaisesti. Sievi II — hankealueelle
haetaan toteutu neiden tukikelpoisten kustannusten perusteella verkon valmistuttua Viestintäviras
tolta Nopea laajakaista -tukea (721.351,62 €). Edellä mainitut tuet ovat enimmäismääriä;
lopulliseen tuen määrään vaikuttaa tukikelpoiset toteutuneet kustannukset.

Arvioitu lainantakaustarve kaikkinensa on avustukset huomioiden yhteensä noin 3,0 milj. euroa.
Laina voidaan nostaa erissä rakentamisen edistymisen ja rahan tarpeen mukaan.

Asia päätettiin ottaa yksimielisesti käsittelyyn.

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston
Jokilaaksojen Kuituverkko-osuuskunnalle myöntämän takauspäätöksen 3,0 milj euron suuruisena.

Päätös: Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Otteen pöytäkirJsta todistaa oikeaksi:
Sievrn kunnanvirastossa 1.2018

Pöytäkirjanpitäjä

Päivi Pöllä
arkistosihteeri
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Asiantuntijoina kuultiin kunnankamreeri Marja Korkeakangasta ja Sievin Teollisuuspuisto Oy:n toi
mitusjohtaja Mikko Heickelliä.

Lisätietoja: vt, kunnanjohtaja Hanna Salminen, p. 044 4883 201
hanna.salminen@sievi.fi

kunnankamreeri Marja Korkeakangas, p. 044 4883 202
marja,korkeakangassievi .fi

Päytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi:
Sievin kunnanvirastossa 1.2018

Pöytäkirjanpitäjä

Päivi Pöllä
/ L41J- arkistosihteeri
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei Kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska
perusteet päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 61-63, 68-71

Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain (410/2015) 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätök
siin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 64-67

Hallintolainkäyttölain (586/1996) 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaati- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen,
musviranomai- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax
nen ja -aika

Sievin kunnanhallitus
Haikolantie 16
85410 Sievi
kiriaamotsievi.fi
fax: (06) 4883 100

Pykälät: 64-67

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaati
muskirjelmän

Ks. jaljempanasisalto ja toimit
taminen

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi:
Sievin kunnanvirastossa 1.2018

Pöytäkirjanpitäjä

Päivi Pöllä

_______________

tA- _F arkistosihteeri
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VALITUSOSOITUS

Vailtusviran- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa
omainen ja hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta
valitusaika muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen..

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus puh: 029 56 42800 (vaihde)
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu

sähköposti: pohiois-suomi.haooikeus.fi
fax: 029 56 42841

Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika
30 päivää

Hatintovalitus, pykälät: Valitusaika
paivaa

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät: Valitusaika

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus — päivää
PL 86, 90101 Oulu
Faksi: 08 816 2869

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Oikaisuvaatimus-I Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava
valituskirjelmän — päätös, johon haetaan muutosta
sisältö ja toimit- — miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
tammen — muutosvaatimuksen perusteet

Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oi
kaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuk
sen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja
kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijäl
le/valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan/oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus-/valituskirjelmä.
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä
minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa
tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin Hallintolain
(434/2003) 12 §:ssä/HLL (586/1996) 21 §:ssä säädetään.

Oikaisuvaatimusasiakirjatlvalitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus
Nalitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus/valitusajan viimeinen päivä on pyhä
päivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä
sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan
tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postfln asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen
oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava: 1) nimi, osoite ja postiosoite Pykälät

Lisätietoja Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa (Tuomioistuinmaksulaki 1455/2015). Mikäli
hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään
peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireil
lepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohjelvalitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.
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Sievin kunnan lausunto

Metsähallitus on pyytänyt Sievin kunnalta lausuntoa luonnonvarasuunnitelmastaan Keski- ja Pohjois-
Pohjanmaan alueelle. Suunnitelma on kaikille Metsähallituksen vastuualueille yhteinen.

Sievin kunnanhallitus pitää kannatettavana Metsähallituksen suunnitelmia luontoliikunnan lisäämistä.
Suunnitelman mukaan (s. 4) Metsähallitus pyrkii madaltamaan luontoliikunnan kynnystä ja parantamaan
luontoalueiden saavutettavuutta ja erityisesti panostamaan palvelujen tarjontaan ja kohteiden tunnettuuden
lisäämiseen niille kohderyhmille, jotka eivät vielä tunne luontoliikunnan mahdollisuuksia tai joilla on erityisiä
esteitä alueiden käytölle. Metsähallitus suunnittelee soveltavia luontoliikunnan ratkaisuja yhdessä asiakkaiden
kanssa,

Samoin kuin Metsähallituksella, Sievin kunnan toimintatavoitteena on lisätä kuntalaisten, etenkin lasten ja
nuorten, luontoliikuntaharrastuneisuutta. Sievin kunnalle on myös tärkeää kehittää kunnan alueita ja siellä
olevia palveluja tasapuolisesti. Suunnitelman kanssa yhtenevästi kunnanhallitus toteaa luontoalueiden käytön
monipuoliset mahdollisuudet ihmisten fyysisen ja psyykkisen terveyden ylläpidossa arvokkaiksi ja monella
tapaa hyödynnettäviksi sekä suunnitelman tavoitteet etsiä luontoliikunnan ratkaisuja yhdessä asiakkaiden
kanssa hyväksi toimintatavaksi.

Suunnitelman sivulla 55 kerrotaan Metsähallituksen asiakastutkimuksesta, jossa kansallispuistojen
retkeilyalueiden ja monikäyttömetsien tutkimuksissa vastaajia pyydetään lisäksi arvioimaan käynnin tuottamaa
terveys- ja hyvinvointivaikutusta myös rahallisesti. Kysymyksen ohjeissa kehotettiin vertaamaan rahallista
arvoa kaupallisiin palveluihin, kuten esimerkiksi kuntosalikäynti (5 e), kylpyläkäynti (20 e) tai konsertti (100 e).
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten rahallinen arvo vaihteli vastauksissa 400-500 euron välillä. Yksittäisissä
vastauksissa vaihteluväli oli muutamasta kymmenestä eurosta jopa tuhansiin euroihin. Sievin kunnan
teettämässä kuntalaiskyselyssä luonto nousi monella tapaa kuntalaisille tärkeäksi arvoksi ja kunnan
vetovoimatekijäksi.

Maasydämen alueella sijaitsevan Saariveden kämpän lähellä on noin 20 vanhaa, todella suurta mäntyä
sisältävä metsikkö, joka tulisi suojella. Puut ovat Sievin suurimpia, ja ne ovat satoja vuosia vanhoja ikihonkia,
joita ei voida hyödyntää metsätalouskäytössä ylisuuren kokonsa vuoksi.

Sievin kunta ja Metsähallituksen edustaja ovat tavanneet maaliskuussa, jolloin Metsähallitus on kertonut
karsivansa ylläpitämiensä tulentekopaikkojen ja reittien määrää ja tarjoaa vaihtoehdoksi ns. kummi-sopimusta,
jonka nojalla kunta tai muu toimija sitoutuu kustannuksellaan huoltamaan tulentekopaikkaa sen nykyisen
palvelutason mukaisesti. Vaihtoehdoksi on tarjottu myös tulentekopaikan vuokraamista.

Sievin kunta ymmärtää Metsähallituksen tarpeet tarkkailla käyttömenojaan ja reittiverkoston kriittisenkin
tarkastelun, mutta pitää tulentekopaikkojen ja laavujen hävittämistä huonona vaihtoehtona myös silloin kun
niille ei löydy uutta huollosta vastaavaa. Kansallispuistojen rinnalla kuntalaiselle on helposti saavutettavilla
lähiliikuntaa tukevilla taukopaikoilla luontoarvojen hyödyntämisen ja virkistyskäytön kannalta niitä toistuvampi
ja näin suurempi merkitys. Sievin kunnan kannalta reittiverkoston karsiminen heikentää kunnan alueella olevia
palveluja.

Kunnanhallitus esittää, että Metsähallituksen purkamissuunnitelmassa olevat tulentekopaikat tulisi luovuttaa
kunnan tai kolmannen sektorin toimijalle tai tämän huoltoon korvauksetta niin, että huollosta vastaava voisi
määritellä laavun varustelutason ja huolehtisi tästä ilmoittamisen retkeilykäyttäjille esim. opastein. Näemme
luonnossa liikkumisen taitojen hallitsemisen ja opettelemisen kanssa täysin yhteneväksi sen, että retkeilijät
kuljettavat tuottamansa roskat takaisin lähtöpaikkaansa ja että taukopaikaksi soveltuisi nuotiopaikka ilman
lisäpalveluja.


